
Exekutorský ú ad Praha 4, Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4
S o u d n í  e x e k u t o r  J U D r .  D a g m a r  K u ž e l o v á

tel: 241434045,  777 04 63 25, e-mail: exekutor@aaaexekuce.cz, www.aaaexekuce.cz

Spis. zn.: 046 Ex 939/13 - 101

Usnesení

JUDr. Dagmar Kuželová, soudní exekutor Exekutorského ú adu Praha 4, Novodvorská
1010/14, 142 00 Praha 4, která byla pov ena Obvodní soud Praha 2 .j. 33 EXE 645/2013-39 ze dne
17.6.2013 vedením exekuce dle exeku ního návrhu ze dne 4.6.2013, na základ  pravomocného a
vykonatelného exeku ního titulu, kterým je notá sky zápis . j. NZ 79/2011 N 83/2011, který vydal
JUDr. Ivan Ko er, notá  v eských Bud jovicích dne 17.2.2011, k uspokojení pohledávky
oprávn ného eskoslovenská  obchodní  banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, I :00001350
proti povinnému  Havrda Petr, Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 - Staré M sto, I :12851710, nar.
27.4.1963, pro ástku 1 242 442,83 K  s p íslušenstvím, náklady oprávn ného a náklady exekuce, ve

ci prodeje nemovitostí povinného vydává tuto

dražební vyhlášku :

- elektronická dražba-
I. Na izuje se elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému

dražeb na adrese: www.exdrazby.cz

as zahájení elektronické dražby je stanoven na den 19.2.2015 v 10.00 hod od tohoto okamžiku
žou dražitelé init podání. Ukon ení elektronické dražby je stanoveno na den 19.2.2015 v 11.00

hod. Dražba se však koná, dokud dražitelé iní podání (§ 336i odst. 4 zákona . 99/1963 Sb.,
ob anský soudní ád, v platném zn ní (dále jen „o.s. .“)) - bude-li v posledních p ti minutách p ed
stanoveným okamžikem ukon ení dražby u in no podání, má se za to, že dražitelé stále iní
podání a okamžik ukon ení dražby se posouvá o p t minut od okamžiku u in ní podání. Budou-li
poté in na další podání postup dle p edcházející v ty se opakuje. Uplyne-li od posledního

in ného podání p t minut, aniž by bylo u in no další podání má se za to, že dražitelé již ne iní
podání a dražba kon í. Podání je bráno za u in né, pouze v p ípad , že bylo systémem
elektronických dražeb dražiteli zp tn  potvrzeno – podání se objeví on-line v seznamu p ijatých
podání a taktéž je dražiteli potvrzeno e-mailem.

II. edm tem dražby jsou tyto nemovité v ci:

íslušenství nemovitých v cí tvo í venkovní úpravy – p ípojka vody, p ípojka kanalizace,
ípojka elektro, plynová p ípojka, betonová dlažba, op rné zdi, schodišt , trvalé porosty.



Shora uvedené nemovité v ci jsou specifikovány ve znaleckém posudku . 232-16/2013 ze
dne 7.10.2013 soudního znalce z oboru ekonomika  pro odv tví ceny a odhady nemovitostí
Ing. Josefa Pangráce, Václavské nám stí 828/23, Praha, a budou draženy jako jeden celek.

III. Po adí dražebního jednání – etí.

IV. Výsledná cena dražených nemovitosti iní ástku 10 069 820,00 K .

V. Nejnižší podání se stanoví ve výši 40% výsledné ceny nemovitých v cí a jejich p íslušenství
na ástku 4 027 928,00 K .

VI. Výše jistoty se ur uje ástkou  100 000,00 K . Zájemci o koupi dražených nemovitostí jsou
povinni tuto jistotu zaplatit p ed vlastní dražbou platbou na ú et JUDr. Dagmar Kuželové,
soudního exekutora vedený u Komer ní banky, a. s., íslo ú tu 43-6022070277/0100, variabilní
symbol: 07093913, specifický symbol: R.  nebo I .  K platb  na ú et lze p ihlédnout jen
tehdy, byla-li provedena tak, aby nejmén  1 pracovní den p ed dražbou byla ástka jistoty

ipsána ve prosp ch ú tu soudního exekutora. Minimální výše p íhozu se stanovuje
ástkou 1 000,- K .

VII. Ur uje se, že s nemovitými v cmi  specifikovanými ve výroku II.) usnesení nejsou spojena
žádná v cná b emena a nájemní práva.

VIII. Jako dražitel se m že elektronické dražby ú astnit pouze osoba, která je Registrovaným
dražitelem pro dražby probíhající na portálu www.exdrazby.cz, prokáže svou totožnost,
k této dražb  se na portálu www.exdrazby.cz p ihlásí a na ú et soudního exekutora zaplatí
dražební jistotu ve výši stanovené touto dražební vyhláškou v l. V.

Registrovaným dražitelem se stane každá osoba (fyzická i právnická), která se jako dražitel
registruje na portálu www.exdrazby.cz, a to bu  zm nou již d íve provedené základní
registrace na „Registraci  dražitele“ v sekci „M j ú et“, nebo se rovnou jako dražitel registruje
v sekci „Registrace“.
Registrovaný dražitel prokáže svou totožnost „Dokladem o  prokázání totožnosti
registrovaného dražitele pro dražby probíhající na portálu www.exdrazby.cz“ (dále jen
„Doklad o prokázání totožnosti“), jehož formulá  je umíst n na portálu www.exdrazby.cz
v sekci „M j ú et“ nebo v informa ním banneru detailu této dražby na portálu
www.exdrazby.cz umíst ného v sekci „Moje dražby“ poté, co se k této dražb  p ihlásí
kliknutím na tla ítko „ P ihlásit se k dražb “.
Podpis Registrovaného dražitele na Dokladu o prokázání totožnosti musí být ú edn  ov en
nebo musí být doklad o prokázání totožnosti v elektronické verzi podepsán kvalifikovaným
podpisovým certifikátem. V p ípad  právnické osoby, obce, vyššího územn  samosprávného
celku nebo státu musí být doklad o prokázání totožnosti podepsán osobou uvedenou v ust. §
21, 21a a 21b o.s. ., jejíž oprávn ní musí být prokázáno listinou, jež musí být ú edn  ov ena,
nebo jejich zástupcem, jehož plná moc musí být ú edn  ov ena. ádn  vypln ný
a podepsaný doklad o prokázání totožnosti a listiny prokazující oprávn ní jej podepsat, musí
být doru eny soudnímu exekutorovi n kterým z níže uvedených zp sob  a v p ípad , že

vodn  písemné dokumenty budou doru ovány elektronicky, musí být p evedeny do
elektronické podoby formou autorizované konverze dokument . Doklad o prokázání
totožnosti nesmí být ode dne jeho vypln ní Registrovaným dražitelem ke dni konání této
dražby starší dvanácti m síc .

Doklad o prokázání totožnosti s listiny prokazujícími oprávn ní jej podepsat, doru í
Registrovaný uživatel soudnímu exekutorovi n kterým z t chto zp sob :

a. Uložením na portálu www.exdrazby.cz  v sekci “M j ú et“



b. zasláním prost ednictvím ve ejné datové sít , a to bu  na adresu elektronické podatelny
exekutorského ú adu exekutor@aaaexekuce.cz nebo do datové schránky soudního
exekutora – ID: wkwg8nc

c. Zasláním v písemné form  držitelem poštovní licence.
d. Osobn  v sídle soudního exekutora JUDr. Dagmar Kuželové, Exekutorský ú ad Praha 4,

Šátalská 469/1, Praha 4. V tomto p ípad  není nutné ú ední ov ení podpisu na
Dokladu o ov ení totožnosti, za p edpokladu, že Registrovaný dražitel podepíše
Doklad o ov ení totožnosti p ed soudním exekutorem a prokáže se mu platným

edním pr kazem.

IX. Dražitelé se upozor ují, že se nep ipouští, aby nejvyšší podání bylo doplaceno úv rem se
ízením zástavního práva na vydražené nemovitosti.

X. Vydražitel je oprávn n p evzít vydražené nemovitosti povinného s p íslušenstvím dnem
následujícím po doplacení nejvyššího podání, nejd íve však po uplynutí lh ty 15 dn  ode
dne zve ejn ní usnesení o p íklepu dle ust. § 336k o.s. . Vydražitel se stává vlastníkem
vydražených nemovitostí povinného   s p íslušenstvím, nabylo-li usnesení o p íklepu právní
moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o p íklepu (§ 336l odst. 1 a 2
o.s. .). Byl-li podán návrh dle ust. § 336ja o.s. . nemovitost s p íslušenstvím je vydražitel
oprávn n p evzít dnem následujícím po dni, kdy bylo p edražiteli doru eno usnesení o

edražku. Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovitosti  s p íslušenstvím, nabylo-li
usnesení o p íklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání  usnesení o

íklepu. P edražitel se stává vlastníkem nemovitosti s p íslušenstvím, nabylo-li usnesení o
edražku právní moci a p edražek byl zaplacen, a to ke dni jeho vydání.

XI. V souladu s ust. § 336o odst. 3 o.s. ., soudní exekutor ur uje, že v p ípad  stejného podání
bude ur en vydražitelem ten dražitel, který toto podání u iní jako první (bude jako první
systémem elektronické dražby p ijato a potvrzeno). Z tohoto d vodu bude dražiteli, který by
hodlal u init stejné podání jako již d íve u in né (a nesv í mu p edkupní právo),
systémem pouze oznámeno, že toto podání nem že mít ú inky, na základ  kterých by se
mohl stát vydražitelem. Další podání tedy musí být vždy vyšší než p edchozí u in né
podání.

XII. Usnesení o p íklepu se zve ejní na ú ední desce soudního exekutora tak, aby nebylo možné
identifikovat vydražitele.

P o u  e n í  : Proti tomuto usnesení není dle ust. § 336c odst. 5 o.s. . odvolání p ípustné.

V Praze dne 12.12.2014

JUDr. Dagmar Kuželová
    soudní exekutor

Za správnost vyhotovení:
Mgr. Miroslav Pajonk

Dražební vyhláška se doru uje :
- oprávn nému

- povinnému

- Havrdová Jana

- FÚ Sušice

- MÚ Sušice

- KP Klatovy

- VZP R
- SSZ
- JUDr. Dalimil Mika

- JUDr. Milan Makarius
- Hypote ní banka a.s.
- JUDr. Petr Kubeš, Ph.D.
- Mgr. Michal Bernášek
- Mgr. Ji í Prošek
- Mgr. Martin Tunkl
- PSSZ
- Ing. Jaroslav Koš ál
- Ing. V ra Koš álová
- ední deska soudního exekutor
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